
 

 ##بيان صحفي##

  بتمويل من صندوق قطر للتنمية

يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من الزالزل في الهالل األحمر القطري إغاثي من فريق 
  بابوا غينيا الجديدة

من تنفيذ برنامج تدخل إغاثي الهالل األحمر القطري  انتهى الدوحة: ― 2019 أبريل 8
جنوب غربي  بابوا غينيا الجديدةلها  تعرضتالتي والفيضانات لمساعدة ضحايا الزالزل 

، وبالتعاون مع الصليب األحمر لبابوا وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية، ئالمحيط الهاد
  .واللجنة الدولية للصليب األحمر غينيا الجديدة

معاناة المتضررين من من لتخفيف لاالستجابة السريعة تمثل الهدف من البرنامج في توفير 
 قرية بينوفي  صحاحواإل ياهوالم يواءتوفير مواد إغاثية تخدم قطاعات اإلعن طريق  ،الزلزال

الكهرباء والمياه يفتقرون إلى  شخص 4,000المتضررة من الزالزل، والتي يقطنها حوالي 
التي تم رصدها أثناء التقييم  ساسيةاالحتياجات األوشملت  والطرق المعبدة. التحتيةوالبنية 
صالح إية بالنظافة الشخصية، توعال ،سالت النظافة الشخصية ،للشرب ةصالحالمياه ال :الميداني

  بار المتضررة، أدوات تعقيم المياه، بطانيات.اآلإصالح كهرباء، الالمنازل المتضررة، مولدات 

  إغاثيفريق 

تابع للهالل األحمر القطري إلى  يساعة، وصل فريق إغاث 30طيران شاقة تجاوزت بعد رحلة 
مع الجهات المعنية وتحديث خطة العمل الميداني تنسيقية اجتماعات لعقد مطار بورتو مورسبي 

جراءات اإلإنهاء و ،للتغلب على كافة المعوقاتكبيرة جهوداً وبذل فريق العمل  .بناًء عليها
والتواصل  ،وفرزها والتحقق من الكميات والجودة المواد اإلغاثيةاستالم المتعلقة ب اللوجستية
  .اإلشراف المباشر على عمليات التوزيعواالحتياجات، تقييم و ،مع الشركاءالمستمر 

الجوانب شملت و، شخص 1,200متضررة بإجمالي سرة أ 200مساعدات وقد استفاد من هذه ال
  التالية:

لظروف اإلصحاح السيئة في الدولة جراء مخلفات اإلعصار  المياه واإلصحاح: نظراً . 1
مياه لواية من األمراض وسائل الوقاغياب  بسببالتي أودت بحياة الكثير من السكان  ،والزلزال

فقد عمل الهالل األحمر القطري على  ،وانتشار المالريا وغيرها من األوبئة صالحة للشربال



 

نظافة سلة  200توزيع فتم  ،للمتضررين والنهوض بالنظافة الشخصية التدابير الوقائيةتحسين 
 لحفظ المياه.وعاء بالستيكي  200و ،لنقل المياهسطل  200و ،عائلية

وعاء  200األساسية، ومنها لمستلزمات المنزلية االمواد غير الغذائية: تم توزيع بعض . 2
بمعدل بطانيتين لكل بطانية ( 400و، عن طريق الغلي الشربتعقيم مياه ومنيوم كبير للطبخ ولأ
 ).ةسرأ

تركز لى مرحلة اإلنعاش التي إلالنتقال من مرحلة االستجابة  مخزون إغاثي احتياطي: نظراً . 3
على برامج كسب العيش، وكون الدولة من الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية 

ة المواد اإلغاثيكميات تم االتفاق مع على حفظ فقد  ،األمنيةلى المخاطر إوالموسمية باإلضافة 
تحدث مستقبالً ال  ي كارثةألالستجابة السريعة يُستخدم في اغاثي احتياطي إكمخزون  المتوافرة
حسب المعايير  تخزين المواد اإلغاثيةاللجنة الدولية للصليب األحمر على أن تتولى ، قدر هللا

 .ا الجديدةلبابوا غينيبالحكومة والصليب األحمر الطوارئ إدارة شراف لجنة تحت إ عالمية،ال
غطاء بالستيكي واٍق من المطر،  700سلة نظافة عائلية،  400وتتكون المواد اإلغاثية من: 

 بطانية. 1,000وعاء بالستيكي لحفظ المياه، و 1,200حزمة أدوات مطبخ، و 700و

  إشادةشكر و

هذا صبحي فهد العجة رئيس التأهب للكوارث بالهالل األحمر القطري أن السيد أوضح 
في شهر مع الصليب األحمر لبابوا غينيا الجديدة عقدت تم بموجب مذكرة تفاهم المشروع 

ً الشكر إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة سبتمبر الماضي،  لتسهيل ولجنة إدارة الطوارئ موجها
هذه المساهمة من جانب دولة : "تابع. وبالميناء المواد اإلغاثيةشحنة الجمركي لتخليص العملية 

ضحايا زلزال هيال العام الماضي، تهدف إلى مساعدة قطر، ممثلةً في صندوق قطر للتنمية، 
. نتطلع إلى مواصلة التعاون وكذلك المتضررين من الفيضانات التي وقعت مطلع العام الجاري

  الجديدة".مع الجمعية الوطنية لبابوا غينيا 

كيفاو آو مسؤول إدارة الكوارث في قرية بينو بالتعاون بين الهالل أشاد السيد ومن جانبه، 
إليصال المساعدات إلى القرية، مضيفاً:  األحمر القطري والصليب األحمر لبابوا غينيا الجديدة

تحتوي على كافة المواد حزمة النظافة الشخصية كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي أن أجد أن لقد "
 . نحن سعداء للغاية بهذه المساهمة لتحسين مستوى معيشةللرجال والنساءالضرورية 
روفا األمين العام للصليب األحمر السيد يوفيناما واتفق معه  ".احتياجاتهموتلبية المتضررين 

تأثرت مقدرات حياتهم بالكوارث هذه المساعدات ستفيد من معلقاً: "لبابوا غينيا الجديدة، 
  نحن نقدر هذا الدعم من جانب صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري".الطبيعية. 



 

الستالم المدرسة بإحدى المدارس االبتدائية نفسها عند سماع اسمها لم تتمالك برناديت آيهي و
ألنني لم أكن ، المساعداتهذه أثناء توزيع نادى على اسمي أن يُ لم أتوقع المساعدات، فتقول: "

كل الشكر المواد بالفعل. وقد استلمت ، سارةالمفاجأة ولكن حدثت ال .أثناء إجراء التقييمموجودة 
وقوفهم إلى جانبنا. هذا يعني على للهالل األحمر القطري والصليب األحمر لبابوا غينيا الجديدة 

  الكثير بالنسبة لنا".

  ##نهاية البيان##
  الهالل األحمر القطرينبذة عن 

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 
التي تضم االتحاد  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 
  .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية 
وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا 

اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها 
والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

ة والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبي
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين 

  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم
الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس 

  .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


